
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu:     

Targi Kielce  zapraszają  do składania ofert : 

Na zakup samochodu służbowego  

Volkswagen PASSAT Variant (B7) 2.0 TDI Highline DSG 125 kw 

Dane techniczne auta: 

 rok produkcji: 2012 r. 

 pojemność silnika: 1968 cm
3
 

 przebieg: 194 720 km 

 data pierwszej rejestracji: 08.02.2012 

 data nast. bad.techn: 02.02.2018 

 skrzynia biegów: automat DSG 

 rodzaj paliwa: olej napędowy 

 książka serwisowa 

Auto dostępne do wglądu w siedzibie spółki od 20.06.2017 do 27.06.2017 

Dodatkowych informacji udzieli Grzegorz Bąk tel. 604928238   

Cena minimalna auta: 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) zł brutto  

 Zainteresowany zakupem zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oferty zakupu 

w zamkniętej kopercie. Oferta zakupu  powinna zawierać propozycję ceny zakupu sprzedawanego składnika oraz podpis 

oferenta. Do złożonej oferty zakupu, oferent zobowiązany jest dołączyć podpisane przez siebie oświadczenie, że zapoznał się 

ze stanem sprzedawanego składnika majątku spółki, wyposażeniem, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną 

dokumentacją z nim związaną oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń albo, że pomimo nie zapoznania się ze stanem 

technicznym, akceptuję jego stan bez  zastrzeżeń. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  do ogłoszenia 

 Oferty na zakup składnika majątku spółki złożone przez oferentów będą rozpatrywane przez Komisję Przetargową. 

 W przypadku złożenia tylko jednej oferty prawo do zakupu sprzedawanego składnika majątku spółki przysługuje oferentowi, 

który w ofercie zakupu zaproponował cenę zakupu za sprzedawany składnik majątku równą lub wyższą niż cena minimalna. 

 W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty zakupu danego składnika majątku, spółka  zorganizuje licytację ustną dla 

oferentów. O terminie licytacji zawiadamiani są wszyscy  oferenci, którzy złożyli oferty zakupu tego samego składnika 

majątku za cenę równą lub wyższą od ceny minimalnej. Wybierana jest oferta zainteresowanego oferenta, który w licytacji 

ustnej zaproponował najwyższą cenę za dany składnik majątku. 

 Ofertę w zaklejonej kopercie,  należy złożyć w recepcji Targów Kielce  do dnia 27.06.2017r do godziny 15:30. Koperta 

powinna być oznakowana napisem: „OFERTA – sprzedaż auta VW Passat” 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia 

 

……………………………….……………… 

(imię i nazwisko oferenta) 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

 

                                                                                                                        Data         

…………………                                                     

 

 

OŚWIADCZENIE 



 

Dotyczy sprzedaży przez spółkę …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

                                (tu wymienić sprzedawany składnik majątku spółki) 

 

Oświadczam, że :zapoznałe/am się z:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….       

                                (tu wymienić elementy z którymi oferent powinien się zapoznać) 

 

- nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do stanu sprzedawanego składnika majątku / pomimo 

niezapoznania się  

  ze stanem technicznym, akceptuję jego stan bez zastrzeżeń.  

                                                           (tu skreślić niepotrzebne) 

 

 

………………………………………… 

czytelny podpis oferenta 

 


